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A. Forsøgsresultater 

Dyrkning af hestebønne 

HestebØnne (Vicia jaba) er en gammel kultur
plante her i landet, hvor den tidligere havde en del 
betydning for husdyrenes proteinforsyning. I mange 
år har der kun lejlighedsvis været interesse for 
dyrkning af hestebØnne, og når den nu igen til
trækker sig en vis opmærksomhed, skyldes det bl.a. 
dens velegnethed som vekselafgrØde i sædskifter 
med ensidig korndyrkning. Den kræver ikke no
gen stor arbejdsindsats i samme perioder som 
kornet, og den kan være med til at forØge produk
tionen af hjemmeavlet protein. 

Tidligere blev hestebØnne regnet for en lidt 
usikker afgrØde, måske fØrst og fremmest på grund 
af, at den hjemsØges stærkt af bedelus, men med 
de insektbekæmpelsesmidler , der rådes over i dag, 
skulle den side af dyrkningen ikke være noget 
større problem. 

HestebØnnen er en enårig bælgplante, der kan 
blive 80-150 em høj. Bælgene indeholder 3-5 frØ, 
der har en frØvægt på 300-2000 mg. Hele plantens 
udvikling, ensartethed i vækst og modning påvir
kes stærkt af vækstvilkårene. De fleste af de heste
bØnnesorter, der dyrkes i vore nabolande og som 
i 1967 vil blive markedsført her i landet, har en 
frøvægt på 400-700 mg. Der findes dog også dyr-

kede sorter med frØvægte på 800-1 200 mg. 
På grund af den ringe interesse, der gennem 

mange år har været for dyrkning af hestebØnne, er 
forSØgsarbejde kun udfØrt i begrænset omfang. Ved 
statens forsØgsstationer blev der omkring århun
dredeskiftet udført nogle forsøg med sorter, række
afstand og såmængde (28. beretning). I 1933-1936 
var der forsøg med sorter og såmængde (375. be
retning), og i 1942-1945 igen forsøg med sorter 
(383. medd.). Endelig er der i 1966 i de jydske 
landboforeninger udført forsøg med sammenligning 
mellem byg og hestebØnne og stigende mængde 
kalksalpeter til hestebØnne. 

r tabellen er anfØrt det gennemsnitlige kerne
udbytte af de hestebØnnesorter, der deltog i for
søgene ved statens forSØgsstationer i 1942-1945. 
Tallene er taget med for at vise den forskel, der er 
på udbyttet ved forsØgsstationerne og den varia
tion, der er fra år til år. r de jydske forSØg i 1966 
varierede udbytterne fra 13,5 til 45,0 hkg kerne 
pr. ha. 

Jordbund 
Der er sikkert mange årsager til denne udbytte
variation, men en vigtig faktor er planternes for-

Sorter af hestebØnne 1942-1945, gns. af sorterne 

Dato for hkg kerne med 15 pet. vand 

såning modning Lyngby Aarslev HØjer Ribe Fossevangen 

1942 .. o o ... 22/4-28/4 11/9-23/9 27,5 26,1 36,9 41,8 
1943 o o o o o o. 10/3- 7/4 16/8-26/9 21,2 36,1 40,1 46,6 29,1 
1944 o o o o o o' 3/4-14/4 28/8- 5/9 29,8 32,5 54,3 39,7 39,9 
1945 21/3-14/4 20/8-13/9 41,7 44,0 30,1 30,2 34,9 
Gnso 30,1 34,7 40,4 39,6 34,6 
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syning med vand; hestebØnne er fØlsom overfor 
forsommertørke. I forsøgene, såvel ved statens for
søgsstationer som i de jydske forsøg i 1966, er der 
hØstet de største udbytter på lerjorder og på jor
der, hvor vandforsyningen er god. 

Hestebønne hØrer fortrinsvis hjemme på gode, 
muldrige lerjorder i god kultur. Der er kun få er
faringer for dyrkning på sandjord, men en forud
sætning for et godt resultat er formentlig, at der 
er mulighed for vanding i tilfælde af forsommer
tørke. 

Gødskning 
HestebØnne stiller ligesom andre bælgplanter krav 
om rigelig gØdskning med fosfor og kalium. I sorts
forsØgene i 1942-1945 blev der gØdet med 0-200 
kg superfosfat og 0-300 kg kaligØdning pr. ha og 
ingen kvælstofgØdning. Dog blev der ved Fosse
vangen hvert år gØdet med 40 t staldgØdning pr. ha. 

Der bØr gØdes med 16-24 kg fosfor og 80-120 
kg kalium pr. ha, afhængig af forfrugt og jordens 
indhold af plantenæring. 

I spØrgsmålet om kvælstofgØdskning er der ikke 
enighed; fra enkelte sider anbefales at gØde med 
60-90 kg kvælstof pr. ha, medens andre kilder kun 
kan anbefale en mindre mængde kvælstof, tilstræk
keligt til planternes udvikling indtil bakterieknol
dene overtager kvælstofforsyningen. 

Hestebønne er som andre bælgplanter selvfor
synende med kvælstof uden det derfor skulle være 
nØdvendigt at pode frøene med bakteriekultur. 
Den nØdvendige bakterieart, som hestebønne har 
fælles med ært og vikke, er normalt til stede i de 
fleste danske jorder. 

Indtil der foreligger forsØgsresultater, kan det 
tilrådes at gØde med indtil 15 kg kvælstof pr. ha, 
f.eks. 100 kg kalksalpeter. Til jorder i lidt mangel
fuld kultur måske lidt mere, hvorimod kvælstof
gødskning antagelig er unØdig på kvælstofrige jor
der. 

Jordbehandling og såning 
En af hestebønnedyrkningens største gener er den 
lange vækstperiode; i forsØgene i 1942-1945 var 
der fra ca. 5 til 51/2 måned fra såning til moden
hed. For at fremme modningstidspunktet mest mu
ligt bØr der sås så snart jorden er bekvem om for
året. I de refererede forSØg er der sået tidligst 
mulig i marts eller i april. 

For at sikre de ret store frØ tilstrækkelig fug
tighed til spiring og for at beskytte dem mod et 

eventuelt ugunstigt forårsklima, bØr jordbehandlin
gen være så dyb, at frøene kan sås i 5-8 cm dybde. 
I den dybde vil der normalt være tilstrækkelig fug
tighed til rådighed. 

ForsØgene i 1904-1906 udpegede 35-45 cm som 
optimal rækkeafstand, og sårnængdeforsøgene i 
1935-1937 viste, at 250-300 kg udsæd var passende 
for en sort med en frØvægt på godt 700 mg. For 
en sort med frøvægt på ca. 1 100 mg var 300-350 
kg udsæd pr. ha passende. Med et plantetal sva
rende hertil, 300 000-350 000 planter pr. ha, vil en 
udsædsmængde på 175-250 kg pr. ha formentlig 
tilrådes for sorter med frøvægte på 400-700 mg. 
Er spireevnen under det normale må såmængden 
forØges. 

Der tilrådes bejdsning med et thirammiddel for 
at undgå svampeangreb under fremspiring. Dose
ring som anerkendt til ært og bØnne. 

Behandling under væksten 
Planterne er ret hurtigt voksende under gode 
vækstvilkår og vil hurtigt dække jorden. Små 
mængder frøukrudt kan stort set fjernes ved rad
rensning. I tilfælde af mere frØukrudt kan even
tuelt sprøjtes med dinoseb. Statens UkrudtsforsØg 
angiver, at hestebønne antagelig tåler dinoseb i 
samme dosering som anerkendt til brug i ærter. 

Stærkt ukrudtsfyldte jorder, navnlig hvor det 
drejer sig om kvik og andre rodukrudtsplanter, bØr 
ikke tilsås med hestebønne. 

Som nævnt kan hestebønne angribes stærkt af 
bedelus, og i de fleste tilfælde vil bekæmpelse eller 
forebyggende behandling være nØdvendig. Til be
kæmpelse anvendes parathion, medens der til den 
forebyggende behandling må foretrækkes et sy
stemisk fosformiddel. Der skal dog af hensyn til 
bierne advares imod sprØjtning på blomstrende af
grØde. 

Høst 
Med den lange vækstperiode vil hØsten falde sent, 
og især hvor afgrØden skal mejetærskes. Ved valg 
af sort må tidligt modne sorter foretrækkes. 

HestebØnne kan udmærket mejetærskes på ro
den. Den er ikke tilbøjelig til at gå i leje og er ikke 
særlig spildsom, selvom bælgene kan være lidt 
åbne. Planten skal være helt vissen og bælgene 
sorte inden tærskningen. 

Det vil med sen hØst næsten altid være nØdven
digt at tørre frØene, der angives at være lagerfaste 
med ca. 15 pct. vand. 
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